
Regulamin konkursu 
‘Lasse i Maja. Czytam i rysuję’ w ramach Wyzwania czytelniczego Fundacji 

EDICO 6/60 
 

1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Wspierania Młodzieży w Nauce EDICO (dalej: 
Organizator) z siedzibą w Warszawie, Sycowska 4 (02-266), NIP: 5223162506, KRS: 
0000792273, prowadząca profil na platformie społecznościowej Facebook pod 
adresem https://www.facebook.com/FundacjaEdico/. 

2. Decyzje o przebiegu konkursu podejmuje Rada Fundacji EDICO. 
3. Organizator ma prawo dokonywania zmian w regulaminie, które obowiązują od 

momentu opublikowania ich na stronie www.fundacjaEdico.pl. 
4. Konkurs jest projektem w ramach wyzwania czytelniczego Fundacji EDICO 6/60  o 

zasięgu ogólnopolskim skierowanym do uczniów szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
6. Celem konkursu jest wzmacnianie pozytywnego wizerunku czytelnictwa, 

podkreślanie znaczenia czytania dla rozwoju wyobraźni i wspieranie aktywności 
związanej z czytaniem książek poprzez nagrodzenie aktywnych czytelników. 

7. Prace plastyczne w oparciu o serię czytelniczą ‘Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai’ 
mogą być wykonane w dowolnej technice malarskiej w dowolnym formacie. 

8. Zgłoszenia prac plastycznych należy dokonać za pomocą mediów społecznościowych 
(umieszczając pracę w komentarzu do wpisu Organizatora dotyczącego Konkursu) lub 
przesyłając zdjęcie lub skan pracy na adres mejlowy Organizatora: 
sekretariat@fundacjaedico.pl.  

9. Prace plastyczne należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 6 lutego 2020 r. 
10. Prace zostaną ocenione w oparciu o staranność wykonania, zgodność pracy z 

tematem pomysłowość i kreatywność, oryginalność. Oceny i wyboru prac 
nagrodzonych dokona Rada Fundacji Edico. 

11. Wszelkie informacje na temat Konkursu oraz wyniki będą przekazywane na stronie 
internetowej w zakładce Aktualności oraz na profilach społecznościowych Fundacji. 
Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 15 lutego 2020 r. 

12. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce. 
Organizator może przyznać również dodatkowe nagrody i wyróżnienia. 

13. Pytania związane z realizacją i przebiegiem konkursu należy zgłaszać na adres 
mejlowy Fundacji sekretariat@fundacjaedico.pl 

14. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez wszystkich 
uczestników i ich opiekunów prawnych na gromadzenie i przetwarzanie danych 
osobowych do celów realizacji Konkursu i ogłoszenia jego wyników. 

15. Uczestnicy wyrażają jednocześnie zgodę na umieszczenie na stronie internetowej i 
profilach społecznościowych Fundacji EDICO swoich prac konkursowych oraz danych 
w związku z wykorzystaniem profili w mediach społecznościowych. 

16. Dane uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. U. UE.L. 2016.119.1 z dnia 
04.05.2016 r.). Wizerunek uczestników Konkursu jest chroniony zgodnie z 

https://www.facebook.com/FundacjaEdico/
http://www.fundacjaedico.pl/
mailto:sekretariat@fundacjaedico.pl
mailto:sekretariat@fundacjaedico.pl


postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 880 z późn. zm.). 

 
Warszawa, 20 stycznia 2020 r. 


